
يولوم رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد مرتحم  تسایر 

مالس اب   

هرامــش هبوـصم  يروـهمج  تساــیر  مرتــحم  تنواــعم  روتــسد  هـب  دیرــضحتسم  هچناــنچ  " اــمارتحا     
مهد لصف  ياـیازم  قوقح و  شیازفا 50  % تهج  ناریزو  تأـیه  خیرات 1395/12/21  162862/ت54057 ه ـ

تسویپ 1)  . ) دوب هدش  بوصم  غالبا و  يروشک   تامدخ  نوناق 

ضارتعا اب  هکدـندوب  هدرکن  ارجا  رابتعا  مدـع  لـیلد  هب  ار  هبوصم  نیا  ییارجا  ياههاگتـسد  زا  یـضعب  اـما        
زا يرود  تلادـع و  داجیا  يارب  يروهمج  مرتحم  تسایر  روتـسد  قبط  یلاوتم ،  ياهلاس  یط  لومـشم  نانکراک 

شیازفا رب  ینبم  دزمتـسد  قوقح و  ياروش  هبوصم   تلود ،  نادنمراک  نیب  ایازم   قوقح و  تفایرد  رد   ضیعبت 
دـش ررقم  هجدوب  همانرب و  نامزاس  همانـشخب  قبط  دیدرگ و  غالبا  اددجم  مهد ،  لصف  تازایتما  يدـصرد  هاجنپ 

ياضعا همان  نییا  رد  مجنپ  لصف  اب  زارتمه   ) مهد لصف  يایازم  قوقح و  دصرد  شیازفا 50  ماکحا   98/12/01 زا
تسویپ 2) ) .ددرگ ارجا  انما ) تایه  بوصم  یملع  تایه  ریغ 

زین مولع  ترازو  هب  هتـسباو  یـشهوژپ  یملع و  زکارم   اههاگـشناد و  رد  لـغاش  نادـنمراک  اتـسار  نیا  رد         
اههاگـشناد ياسور  زا  ار  یمادختـسا  همان  نییا  مجنپ  لـصف  رد  بوصم  ياـیازم  قوقح و  يدـصرد  شیازفا 50 

مجنپ لصف  هدام 20   دصرد  شیازفا 30  اب  طقف  خیرات 98/12/03   رد  ترازو  يانما  تایه  اما  .دندش  راتساوخ 
تسویپ 3)  ) دندرک تقفاوم  همان  نییآ 

رابتعا نیمات  تهج  خروم 98/12/20   هرامـش 347197/و  همان  مولع  مرتحم  ریزو  یمالغ  رتکد  ياقا  بانج      
تسویپ 4)  ) دندومن نامزاس  هب  ار  رداص  شیازفا 50 % لامعا  تساوخرد   ، قوف

98/12/20 خروم يرون   يرظن و  هاش  هدازوزروب ، نسحم  نایاقا   ییاضما  هس  لمعلاروتسد  یط  هلصافالب   اما       
نواعم روتسد  ریاغم  دنب  نیا  هک  دندرک  ینثتسم  شیازفا  نیا  زا  ار  تشادهب  ترازو  مولع و  ترازو  نآ  ، دنب 6  و 

تسویپ 5)  ) .تسا هدوب  يروهمج  تسایر 

، یتیامح ياوق  زا  هدافتسا  اب  دندوب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  یلبق  نینواعم  زا  هک  تشادهب  ریزو  اتسار  نیا  رد      
نادنمراک يایازم  قوقح و  متـشه  لصف  دصرد  شیازفا 50  ییاضما  ینوناق 3  ریغ  لمعلاروتـسد  هب  هجوت  نودب 

رابتعا نیماـت  تهج  خروم 98/12/20  347197/و  هرامـش   هماـن  یط  مولع  ریزو  اـما   . دـندرک لاـمعا  ار  دوخ 
تسویپ 6)  ) دندومن هبتاکم  يریگناهج   رتکد  اب  يدصرد  شیازفا 50 
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یط هجدوب  همانرب و  نامزاس  هب  يریگناهج   رتکد  ياقا  زا  بوتکم  روتسد  رودص  اب  مرتحم  ریزو  همان  هب  خساپ  رد 
هب ار   98/12/24 خروم  6/348991 هرامش   همان  روپرظن  رتکد  ياقا  خروم 98/12/21  ،   162521 همان   هرامش 

یملع تایه  ياضعا  قوقح  يزاس  ناسمه  تهج  رد  یملع  تایه  ياضعا  راما  هیارا  ناهاوخ  لاسرا و  اههاگـشناد 
تسویپ 7)  ) دندرک هراشا  مه  نانکراک  قوقح  شیازفا  هب  همان  رخا  رد  دندش و  تشادهب  ترازو  یملع  تایه  اب 

50 هجدوب   ذـخا  يارب  مولع  ترازو  زیمآ  ضیعبت  هنالداعان و  مادـقا  روپرظن ،  رتکد  ياقآ  شقن  اب  اجنیا  زا  و 
.دش زاغا  یملع  تایه  بذج   قح  شیازفا  مانب  نآ  دصرد  تخادرپ 20  دنمراک و  مان  هب  شیازفا  دصرد 

شرازگ ار  نادنمراک  قوقح  لک  يدـصرد  شیازفا 21  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هب  بوتکم  بذـک و  هب  هنافـساتم 
تسویپ 8)  ) دندومن

ار  دنمراک  دادعت 50000  هب  ار  نادنمراک  يایازم  قوقح و  يدـصرد  یلا 21  شیازفا 19  خروم 98/12/28   و 
تسویپ 9)  ) .دندرک لاسرا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هب 

دصرد شیازفا 50  لحم  زا  یملع  تایه  ياضعا  بذـج  هداعلا  قوف  نیمات  زا  سپ  هلـصافالب  تخبون  رتکد  ياـقآ 
ترازو یملع  تاـیه  اـب  زارتمه  ار   یلاـع  شزوما  یملع  تاـیه  قوقح  يزارتمه  زوجم  لاس 98 !!!  رد  نانکراک 

.دندومن مالعا  ار  تشادهب 

هدوب خـیرات و 98/12/28  کی  رد  هدـش  گـنهامه  ياـه  هماـن  نیا  رودـص  تسا  تیمها  زئاـح  بلاـج و  هچنآ 
تسویپ 10) ) تسا

يارب طقف  هک  ضیعبت   نیا   عفر  هاگـشناد و  نادـنمراک  قوقح  قاـقحا  تهج  تسا  دنمـشهاوخ        
تسا حالص  هک  یقیرط  ره  هب  تسا  هداتفا  قافتا  روشک  رسارس  رد  یلاع  شزوما  هب  هتـسباو  نانکراک 
لصا دنب 9  قبط  ییارجا  ياههاگتـسد  نادنمراک  نیب  ضیعبت  اریز  دـییامرف  تدـعاسم  يریگیپ و 

 . تسا عونمم  یساسا  نوناق  موس 
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ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

ینیسح دمحمدیس 
يا هنایار  تامدخ  تاعالطا و  يروانف  هورگ  سیئر 

ناروپسابع يدهم 
نادنمراک یفنص  ياروش  سیئر 

دنقرا یلع 
نانکراک یفنص  ياروش  وضع 

ینیسح دمحمدیس 
يا هنایار  تامدخ  تاعالطا و  يروانف  هورگ  سیئر 


